KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-173

Klager:
Isis ApS
Jærgergårdsgade 152
8000 Århus C
v/ Susanne Vejlgaard Ørskov
Indklagede:
Center for Ideudvikling
v/ Gunnar Schønveller
Østrigsvej 58
4900 Nykøbing F
Parternes påstande:
Klagerens principale påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”isis.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 8. oktober 2001 med 7 bilag (1-7), svarskrift af 12.
november 2001, replik af 29. november 2001 og duplik af 7. december 2001.
Registreringsdato:
Domænenavnet blev oprindeligt registreret den 10. juni 1999. Klagenævnet er kompetent til at træffe
afgørelse i sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i juli 2001 til DK Hostmaster. Indklagede har herved tiltrådt DIFOs regler, som trådte i kraft den 1. januar 2001, herunder reglerne om, at
klager over registreringer er underlagt klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren driver erhvervsvirksomhed med salg af sukkerfrie og fedtfattige produkter (is, bolcher,
kager m.m.) under betegnelsen Isis ApS. Klageren opstartede sin virksomhed den 12. juni 1993 som
et interessentskab og blev i 1999 omdannet til et anpartsselskab, jf. bilag 3 og 4. Klageren har den 9.
februar 1998 fået registreret ”ISIS IS” som figurmærke, jf. bilag 1.
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Indklagede har ifølge det oplyste registreret og vedligeholder domænenavnet ”isis.dk” på vegne af en
forening ved navn ISIS (herefter kaldet ”Foreningen”). Indklagede har oplyst, at Foreningen har eksisteret i adskillige år under betegnelsen ”ISIS”.
Indklagede har udover det omtvistede domænenavn registreret domænenavnene ”ideudvikling.dk”
og ”acv.dk” samt ”en del foreningsnavne som vi [indklagede] administrerer for foreningerne”.
Klageren har oplyst, at indklagede ikke har benyttet domænenavnet ”isis.dk” aktivt, før klageren
kontaktede indklagede. Indklagede har efterfølgende placeret følgende på hjemmesiden under domænenavnet ”isis.dk” (opslag den 5. marts 2002):

Foreningen ISIS har bl.a. til formål at fremme kvinders muligheder ved at styrke og synliggøre de
uformelle kompetencer.
Foreningen har taget navn efter
den
ægyptiske modergudinde ISIS.
Henvendelse vedr. medlemsskab
og kontingent m.v. kan ske til:
isis@isis.dk

ISIS.DK

Kontakt:
isis@isis.dk

Information til medlemmerne
For at undgå flere mails med spørgsmål om
isfirmaet ISIS og deres trusler mod foreningen
har vi orienteret lokalafdelingerne om korrespondancen med ISIS isfirma.
Isfirmaet mener de har krav på vort domænenavn og vil ikke anerkende at
vores forening har ret til navnet.
Deres metoder er for os grænseoverskridende og vil blive mødt med den
nødvendige modstand. På den ekstraordinære generalforsamling 9 november 2001 vil de tilforordnede som sædvanlig have 5 stemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i foreningens lokaler i
Nykøbing F. kl. 19 og eneste punkt på dagsordenen er isfirmaets angreb
på os. Den ordinære generalforsamling i maj 2002 afholdes som annonceret i Hirtshals.
Vi opfordrer vore medlemmer til at være opmærksom på isfirmaet ISIS
forretningsmetoder.
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Ikonet med teksten ”Lolland-FalsterNet” indeholder et link til domænenavnet ”lolland-falsternet.dk”
Sekretariatet har ved opslag på ”lolland-falsternet.dk” den 5. mart 2002 taget følgende kopi:
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Ifølge oplysningerne på hjemmesiden udbyder Lolland-FalsterNet blandt andet domænenavne.
Indklagede har oplyst, at Foreningen gennem længere tid har benyttet domænenavnet ”isis.dk” til emailadresser. Foreningen har ikke ment, ”at de skulle opfylde et tidsperspeksiv for at sætte et antal
sider på domænenavnet”. Indklagede har endvidere oplyst, at Foreningen har modtaget 3 e-mails, der
var tiltænkt klageren. Foreningen lagde efterfølgende ovenstående ud på hjemmesiden og har derefter ikke modtaget yderligere e-mails, der var tiltænkt klageren.
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Klageren har flere gange kontaktet indklagede med henblik på at få det omtvistede domænenavn
overdraget mod betaling af indklagedes udgifter i forbindelse med registreringen af ”isis.dk” samt
indklagedes udgifter til registrering af et nyt domænenavn. Klageren har endvidere tilbudt at udarbejde en ny hjemmeside til indklagede til en værdi af kr. 5000. Indklagede har afvist dette tilbud og oplyst, at Foreningen ikke ønsker at overdrage domænenavnet til hverken klageren eller andre interesserede. Foreningen har derimod tilbudt at stille indtil 10% af forsidefladen til rådighed som link til
klageren, mod ”en passende godtgørelse”. Dette tilbud har klageren afvist med et spørgsmål om,
hvorledes ”en passende godtgørelse” skal defineres. Hertil har indklagede svaret, at ”en passende
godtgørelse” eksempelvis kunne være en kasse is.
Klageren bestrider ikke eksistensen af foreningen ”ISIS”.
Sekretariatet har ved skrivelse af 12. februar 2002 og e-mail af 4. marts 2002 anmodet indklagede og
Foreningen om at fremlægge dokumentation for eksistensen af Foreningen samt dokumentation for
aftalen mellem indklagede og Foreningen. Sekretariatet har i denne forbindelse oplyst indklagede om,
at manglende fremsendelse vil kunne blive betragtet som udtryk for, at indklagede ikke kunne fremlægge en sådan dokumentation. E-mailen af 4. marts 2002 blev sendt til isis@isis.dk, der ifølge
hjemmesiden på ”isis.dk” er foreningens kontaktadresse. Indklagede besvarede denne e-mail med en
forespørgsel om det ønskede materiale, men sekretariatet har aldrig modtaget dette.
Sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”ideudvikling.dk”
kunnet konstatere, at indklagede driver erhvervsvirksomhed med konsulentydelser.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
•

at klageren har varemærkerettighederne til ”ISIS”,

•

at klageren har rettighederne til forretningskendetegnet ”ISIS”,

•

at indklagedes registrering er sket i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens
§ 5,

•

at domænenavnet aldrig har været aktivt anvendt, før klageren gjorde opmærksom på, at klageren ønskede at overtage domænenavnet, og

•

at domænenavnet ”isis.dk” er registreret i strid med gældende dansk ret og DIFO´s regelsæt
for registrering af domænenavne.

Indklagede har gjort gældende,
•

at ”isis.dk” er registreret på vegne af foreningen ”ISIS”,

•

at foreningen er berettiget til at benytte domænenavnet ”isis.dk”,
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•

at domænenavnet har været benyttet til e-mailadresser gennem længere tid, og

•

at registreringen således ikke er sket i strid med gældende dansk ret.

Nævnets bemærkninger:
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”isis.dk” er registreret på vegne af foreningen ”ISIS”. Klageren har ikke bestridt denne forenings eksistens, og i mangel af modstående oplysninger om andet
lægger nævnet herefter til grund, at foreningen ”ISIS” består med det formål, som fremgår af foreningens hjemmeside.
Da det således må lægges til grund, at domænenavnet er registreret på vegne af en ikke erhvervsdrivende forening, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbrugerog erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandling af sager, som involverer forbrugerkrav, i §
1, stk. 1, in fine, og stk. 2, i nævnets forretningsorden.
Ifølge indklagedes oplysninger har foreningen ”ISIS” bestået i mange år, og foreningen har især benyttet domænenavnet ”isis.dk” til e-mailadresser. Foreningen har nu oprettet en hjemmeside med en
kort præsentation af foreningen. De således foreliggende oplysninger giver ikke grundlag for at betvivle, at klageren – og Foreningen – har en rimelig og loyal grund til at registrere og anvende
”isis.dk” som domænenavn, og domænenavnet ses ikke anvendt på en måde, som kan anses som en
krænkelse af klagerens varemærke- eller andre kendetegnsrettigheder.
Nævnet finder det som følge af det anførte ikke godtgjort, at indklagedes registrering og brug af
domænenavnet ”isis.dk” er illoyal over for klageren eller egnet til at skabe forveksling med klagerens
virksomhed, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere,
træffer nævnet herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Der kan ikke gives klageren, Isis ApS, medhold i, at indklagede, Center for Ideudvikling, v/Gunnar
Schønveller, skal overdrage domænenavnet ”isis.dk” til klageren.

Dato: 1. maj 2002

Dorte Olesen
Jeppe Juul

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard
Tom Toksverd

